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INCREDIBIL, VINTU SARE IN
APARAREA LUI BASESCU –
Afaceristul Sorin Ovidiu Vintu pentru
Lumeajustitiei.ro: “Nu i-am dat niciun
leu d-lui Traian Basescu. Este exclus
si ca cineva de la COMAC sa fi facut
acest lucru. Eu cred ca dl Stanescu a
fost mintit. I s-au bagat niste hartii
false sub nas si de buna-credinta
domnia sa le-a preluat ca fiind reale”.
Minte Vintu? Ii e frica sa nu fie inchis
intr-un nou dosar? Doar institutiile
care au acces la secretul bancar pot
stabili adevarul (Audio)
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Lumeajustitiei.ro face in premiera o dezvaluire extrem de importanta in mega-scandalul legat de finantarea campaniei electorale din 2004 a lui Traian
Basescu. Presedintele Traian Basescu a negat acuzatiile senatorului Sorin Rosca Stanescu, potrivit carora, in 2004, Alianta D.A. ar fi primit sapte milioane
de dolari de la doua firme off-shore din Cipru, bani care au fost folositi in campania electorala, dar care nu au fost declarati. Unul dintre cele doua off-shoreuri este COMAC Limited, apartinand omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu. De altfel, acesta este singurul care nu si-a exprimat punctul de vedere in
legatura cu aceste dezvaluiri.
Tocmai de aceea, Lumeajustitiei.ro l-a contactat pe Sorin Ovidiu Vintu pentru a afla care este pozitia acestuia. I-a dat sau nu bani lui Traian
Basescu?
Vintu ne-a declarat ca nu i-a dat niciodata vreun leu lui Traian Basescu sau Aliantei D.A., direct sau prin intermediul vreunei companii pe care o detine.
Sorin Ovidiu Vintu sustine ca este foarte posibil ca senatorul Sorin Rosca Stanescu sa fi fost intoxicat.
Iata declaratia lui Sorin Ovidiu Vintu pentru Lumeajustitiei.ro:
“Nici pomeneala. Nu stiu ce spune Rosca Stanescu, ceea ce va pot spune cu certitudine este ca nu i-am dat niciun leu domnului Traian Basescu.
Nici direct, nici printr-o companie si asa mai departe. Este exclus si ca cineva de la Comac sa fi facut acest lucru. Este exclus! Eu cred ca
domnul Rosca Stanescu a fost mintit. I s-au bagat niste hartii false sub nas si de buna-credinta domnia sa le-a preluat ca fiind reale. Este o
prostie de la cap la coada. Nu am dat niciodata direct sau printr-o companie de-a mea vreun leu domnului Traian Basescu sau Aliantei D.A.”.
Rosca Stanescu a avertizat ca Vintu ar putea sa nu recunoasca faptul ca i-a dat bani lui Basescu: ”Sa nu va asteptati ca Sorin Ovidiu Vintu sa
spuna adevarul. El este un tip foarte discret”
In ciuda declaratiilor lui Vintu, ramane intrebarea: spune oare omul de afaceri adevarul sau a sarit in aparea lui Basescu de frica sa nu i se
reactiveze vreun dosar penal sau sa fie condamnat in cel in care este acuzat de favorizarea infractorului Nicolae Popa (devalizatorul FNI)?
Senatorul Sorin Rosca Stanescu a si avertizat de altfel, in cadrul unei emisiuni de la Antena 3 de miercuri seara, 7 noiembrie 2013, ca este foarte
posibil ca Sorin Ovidiu Vintu sa nu recunoasca faptul ca a dat bani Aliantei D.A.: “Sa nu va asteptati ca Sorin Ovidiu Vintu sa spuna adevarul. El
este un tip foarte discret”. Rosca Stanescu a explicat ca in cazul in care ar face acest lucru, Sorin Ovidiu Vintu ar trebui sa explice de ce i-a dat
bani lui Traian Basescu si Aliantei PD-PNL si ce a cerut la schimb.
Singurele institutii carer pot face lumina in acest caz sunt numai parchetul competent, Bancpost si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii
Banilor care pot avea acces la secretul bancar.Spunem aceasta intrucat avem convingerea ca afaceristul Sorin Ovidiu Vantu nu poate fi o persoana
credibila, el fiind implicat in numeroase dosare penale, putand foarte bine sa-si negocieze pielea functie de interesele sale personale. Este stiut si
recunoscut chiar de Traian Basescu, ca cei doi au avut cel putin o intalnire in doi...

Amintim ca Sorin Rosca Stanescu a prezentat documente bancare care arata un transfer de bani catre Alianta D.A. din partea a doua off-shore-uri din
Cipru, printre care COMAC Limited a lui Sorin Ovidiu Vintu. Cele cinci file de transfer au fost incluse de senatorul PNL intr-o declaratie politica, avand ca
scop sesizarea organelor de ancheta, in conditiile in care aceste aspecte fusesera reclamate si de FACIAS la PICCJ in martie 2013, insa de atunci
procurorii nu au avut nicio reactie. Acest caz este mai mult decat ciudat si are o miza politica uriasa!
* Click aici pentru inregistrarea audio cu Sorin Ovidiu Vintu
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